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 المشروعات واألنشطة التي قدمت إلى االجتماع السابع والثالثين
 

 تقديمات الوآاالت والشرآاء الثنائيين
 
االت بلغت القيمة اإلجمالية للمشروعات واألنشطة التي تسلمتها أمانة الصندوق من الوآاالت المنفذة والوآ                    .1

بما في ذلك تكاليف مساندة الوآالة         ( دوالرا أمريكيا      324,810,469الثنائية لتقديمها إلى االجتماع السابع والثالثين           
 دوالرا أمريكيا بما في ذلك الشرائح للخطط القطاعية               168,417,180وبلغ التمويل المطلوب      . حيث يمكن تطبيقها   

 .ومشروعات بروميد الميثيل
 

 للمشروعات واألنشطة المقترحةاستعراض األمانة 
 
 78نتج عن استعراض أمانة الصندوق للمقترحات لتمويل المشروعات واألنشطة توصية بالموافقة الشاملة لـ            .2

 33وقد تم سحب أو إرجاء          .  دوالرا أمريكيا    22,352,250مشروعا استثماريا إلى جانب األنشطة األخرى بمبلغ               
 دوالرا أمريكيا، بما في ذلك مشروعات لم تقدم          11,133,953يمة إجمالية تبلغ    مشروعا استثماريا وأنشطة أخرى بمق    

 مشروعا استثماريا وخطة قطاعية لينظر فيها بشكل            24وجرى تقديم    . المعلومات الكافية أو آان تأهيلها مشكوآا به         
 .  دوالر أمريكي133,896,869إفرادي بقيمة إجمالية لألموال المطلوبة تبلغ 

 
  وضع الصندوق

 
 مليون  64في وقت إعداد هذه الورقة، بلغت موارد الصندوق متعدد األطراف المتوفرة لاللتزام بها حوالي                      .3

 .دوالر أمريكي
 

 المسائل الناشئة من استعراض المشروعات
 

 خطط إدارة غاز التبريد وخطط اإلزالة النهائية
 
طلب للموافقة على خطة إزالة نهائية لبلد          آان من بين مجموعة المشروعات التي قدمت إلى هذا الجتماع                  .4

وطلبان إلعداد خطط إزالة نهائية في بلدان التي تستهلك حجما            ) جامايكا(واحد من بلدان التي تستهلك حجما منخفضا          
وإن مسألة ما إذا آان يمكن إعادة تقديم أنشطة خطة إدارة غاز التبريد الواردة في خطط األعمال آخطط                            . منخفضا

وقد ترغب اللجنة الفرعية المعنية       .  من جدول األعمال    10ة نهائية يجب أن تبحثه اللجنة التنفيذية في البند              إدارة إزال 
باستعراض المشروعات أن تنظر في مقترحات المشروعات ذات الصلة بشأن االستحقاقات الفردية، وأن توافق على                   

 .  من جدول األعمال10لتنفيذية حول البند أن أي توصيات إيجابية سوف يراعى فيها نتائج مباحثات اللجنة ا
 

 خطط اإلزالة في قطاع التبريد
 
 في خدمة التبريد وفي صناعة التبريد،          CFCبما أنه في العديد من الحاالت تستهلك الشرآات نفسها مواد                  .5

عن ) بريدإذا تناولتها خطة إدارة غاز الت             (فمن الصعوبة على المستوى الوطني الفصل بين االستهالك للخدمة                        
وإن التحديد الدقيق للتخفيضات في             ). إذا تناولتها مشروعات التبريد المنزلي والتجاري                (االستهالك للصناعة       

االستهالك ألغراض التحقق من األداء بشكل منفصل في خطة إدارة غاز التبريد التي تغطي القطاع الفرعي للخدمة                        
وقد ترغب اللجنة الفرعية المعنية باستعراض       . د ال تكون عملية   وخطة اإلزالة التي تغطي القطاع الفرعي للصناعة، ق        

 والوآاالت المنفذة أينما آان ذلك ممكنا عدم فصل خطط اإلزالة للصناعة وخطط                       5المشروعات حث بلدان المادة        
 .، حسب المالئمCFCاإلزالة للخدمة، بل تقديم خطط إزالة قطاعية لكامل قطاع التبريد أو لكامل إزالة مادة 

 
 خطط إدارة غاز التبريد للبلدان غير البلدان ذات االستهالك المنخفض
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. جرى تقديم إلى االجتماع السابع والثالثين مقترحين لخطط إدارة غاز التبريد لبلدان تستهلك حجما آبيرا                          .6
ي القطاع  وطلب أحد هذين المقترحين التزامات بتمويل طويل األمد ودفعات على شرائح بتعهد لخفض االستهالك ف                       

وتجدر اإلشارة أن أحد البلدان ذات       . 2007بحلول  % 85 ومعدل   2005بحلول  % 50الفرعي لخدمات التبريد بمعدل     
 غير الممول في قطاعات أخرى أو قطاعات فرعية أخرى، ال يشكل هذا              CFCحجم االستهالك الكبير باستهالك مادة      

وباإلضافة إلى ذلك ال تشكل التزاما للتخفيضات       . روتوآول مونتريال التعهد التزاما للوفاء باألوقات المحددة لالمتثال لب      
 .المستمرة المستدامة في االستهالك

 
أعربت األمانة عن قلقها في مناسبات سابقة حول مالءمة وآفاءة خطط إدارة غاز التبريد لبلدان ذات حجم                         .7

.  أعاله 5كامل قطاع التبريد آما ورد في الفقرة         ويمكن تناول هذا القلق من خالل إعداد خطط قطاعية ل          . استهالك آبير 
بشأن المبادئ التوجيهية لخطة إدارة غاز التبريد أيضا إلى التمويل إلعداد استراتيجيات                  ) ج (31/48ويشير المقرر    

 وعند استمرار خطط إدارة غاز التبريد المنفصلة التي يجب         ). ليس للقطاع الفرعي للخدمة   (طويلة األمد لقطاع التبريد     
إعدادها للقطاع الفرعي لخدمة التبريد في بلدان غير بلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، فقد توافق اللجنة الفرعية                       

 CFCالمعنية باستعراض المشروعات أنه، بما أنه ال يمكن تحديد اإلزالة الجزئية بدقة ما لم تتم إزالة استخدام مواد                           
وفي هذه الظروف،   . اقات المستندة إلى األداء بخطوات مؤقتة هو غير مالئم        في الصناعة إزالة تامة، فإن استخدام االتف      

فإن التعهد المالئم لخطة إدارة غاز التبريد سيكون إزالة تامة، آما هو الحال آما لو آانت جزءا من خطة أو خطة                                  
 .CFCفرعية وطنية إلزالة مواد  

 
 مشروعات بأوقات تنفيذ ناتجة عن عدم االمتثال

 
ديم خطتين قطاعيتين إلى االجتماع السابع والثالثين تحتوي على أوقات تنفيذ مقترحة وتخفيضات                     جرى تق  .8

فاألولى هي مشروع إلزالة استخدام       . في االستهالك التي ال تفي بأهداف االمتثال ذات الصلة لبروتوآول مونتريال                 
سنوات وسوف لن يعمل على خفض           4وهذا المشروع له فترة تنفيذ          . بروميد الميثيل في خزن الحبوب في مصر           

. 2002 أو إلى مستوى تجميد خط األساس المطلوب عام           2005في مصر عام    % 20استهالل بروميد الميثيل لخفض     
وبموجب برنامج التنفيذ المقترح، وفي حين أن استهالك   . والمقترح الثاني هو إزالة في قطاع عامل التحويل في الصين         

-1998لخط األساس المتثال      % 85 آما هو مطلوب، فإن خفض            2010ته في عام      تتراآلوريد الكربون سيتم إزال     
وقد تنظر اللجنة التنفيذية في      .  سنوات بعد الوقت المطلوب     5، أي   2010 سوف لن يتم التوصل إليه حتى عام            2000

ونتريال، أو في    ما إذا آانت ترغب بتقديم التمويل للمشروعات واألنشطة التي ال تفي بأهداف االمتثال لبروتوآول م                     
 .أية ظروف قد ترغب في ذلك

 
 التخفيضات في االستهالك في القطاع الفرعي لتبريد المباني

 
إن آخر مشورة قدمتها اللجنة التنفيذية بالعالقة إلى النظر في المشروعات لخفض االستهالك في تبريد                                 .9

وتضمنت هذه المشورة المالحظة بأنه نظرا          . شرالمباني هي التي قد قدمتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني ع                   
للكفاءة العالية بشكل ملموس لألجهزة الحديثة لتبريد المباني، فإن برامج استبدال أجهزة تبريد المباني تولد مرارا                               

وأشارت المشورة أنه لهذا السبب فإنه ينبغي عدم إعطاء            . وفورات تغطي معظم التكاليف أو جميعها في عدة سنوات           
غير أنه نظرا للوفورات، فإن التكاليف اإلضافية المؤهلة الستبدال أجهزة             . وية إلعادة تهيئة أجهزة تبريد المباني      األول

ولهذا السبب، وضع ترآيز ضئيل على أجهزة تبريد المباني في                         . تبريد المباني يحتمل ن تكون منخفضة جدا                
االجتماع السادس  (ن آليات القروض، لتايالند      وجرت الموافقة مؤخرا على مشروعين يستخدما      . مشروعات الصندوق 

وجرى تقديم مشروع إضافي لتبريد المباني لكوت ديفوار إلى               ). االجتماع الثامن والعشرين   (والمكسيك  ) والعشرين
االجتماع السابع والثالثين آتعاون ثنائي من جانب حكومة فرنسا بتكاليف تبلغ مليون دوالر أمريكي آجزء من                                    

ونظرا لعدم وجود مبادئ توجيهية، لم تقدم األمانة         .  مليون دوالر أمريكي حول آفاءة الطاقة       16بلغ  مشروع مقترح بم  
وقد ترغب اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات أن تطلب إلى األمانة إعادة                 . التوصية حول هذا المشروع    

ديث الممكن لمشورة السياسة العامة، ومع          فحص القطاع الفرعي لتبريد المباني وإبالغ اجتماع مستقبلي حول التح                 
 .  األخذ في الحسبان أي آراء تعرب عنها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والثالثين
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 مشروع نقل التعزيز المؤسسي
 

أبلغت حكومة المكسيك األمانة أنها ترغب في المستقبل أن تلجأ إلى منظمة األم المتحدة للتنمية الصناعية                           .10
والمشروع، الذي يقارب نهاية تجديده الخامس، يقوم بتنفيذه حاليا برنامج األمم           . يم مشروعها في التعزيز المؤسسي    لتقد

وآذلك قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مقترحا للتجديد السادس للمشروع آجزء من                          . المتحدة للتنمية  
وقد توصي  .  من جدول األعمال     7يتم تناول ذلك في البند         وسوف  . 2002التعديل المطلوب في برنامج عملها لعام           

اللجنة الفرعية أن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالنقل من برنامج األمم المتحدة للتنمية إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية                         
 .الصناعية للرصيد المتبقي غير المصروف من المشروع الجاري

 
 خطة قطاعية للمذيبات في الصين

 
 دوالر  6,963,000، على مبلغ     36/50وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثالثين وفي المقرر               .11

وتمت الموافقة على البرنامج       .  للخطة القطاعية لإلزالة في المذيبات في الصين              2002أمريكي لبرنامج تنفيذ لعام         
وقدم . ل استخدام تتراآلوريد الكربون آعامل تحويل      شريطة أّال يتم أي صرف حتى يتم تقديم المعلومات المطلوبة حو             

غير أن الصين لم تكن قادرة في هذه المرحلة أن تقدم             . برنامج األمم المتحدة للتنمية إلى األمانة تقريرا مرحليا إضافيا          
 . وقدمت هذه المشورة لمعلومات اللجنة التنفيذية. ولو يتم أي صرف. 36/50البيانات المطلوبة بالمقرر 

 
 34/18تنفيذ المقرر : شروعات بفروقات في البياناتم
 

في مجرى استعراض المقترحات للمشروعات االستثمارية التي قدمت إلى االجتماع السابع والثالثين، وجد                   .12
أن الفروقات في البيانات بين االستهالك المتبقي الذي يجب تناوله في القطاع أو القطاع الفرعي ذي الصلة                                               

 .  مشروعا من ثالث بلدان وهي الهند وإيران وباآستان24ذي يجب إزالته في المشروع، قد لوحظت في واالستهالك ال
 

، يعطي المرفق األول بهذه الوثيقة التفاصيل ذات        34/18من المقرر   ) ب(آما هو مطلوب في الفقرة الفرعية        .13
من المقرر، لم يتم تقديم      ) أ(الفقرة الفرعية   وآما هو مطلوب ب    . الصلة عن هذه المشروعات لمعلومات اللجنة التنفيذية        

 . المشروعات إلى االجتماع
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 المرفق ألف
 

 قائمة المشروعات بفروقات في البيانات
 
، وفي أعقاب المشروعات التي تسلمتها األمانة، وجدت أن فيها فروقات بين االستهالك                34/18وفقا للمقرر    .1

وجرى تقييم االستهالك على أساس        . قطاعي المتبقي الذي يجب تناوله       المحدد إزالته في المشروعات واالستهالك ال         
أرقام االستهالك التي أبلغت عنها البلدان المعنية إلى أمانة الصندوق وأمانة األوزون واالستهالك المذآور في                                     

ع السابع   ولم تكن المشروعات متضمنة في التقديم إلى االجتما                   . المشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية             
 .34/18وقد ورد في الجدول أدناه تفاصيل االستهالك لكل مشروع، آما هو مطلوب بالمقرر . والثالثين

 
 1الجدول 
 

تكاليف المشروع 
آما تم تقديمها 

بما فيها تكاليف (
المساندة بالدوالر 

 )األمريكي

تاريخ إنشاء قدرة 
 اإلنتاج

استهالك 
المشروع بالطن 
معامل استنفاد 

 األوزون

الستهالك ا
الفردي 

الواجب تناوله 
/ في القطاع

القطاع الفرعي 
بالطن معامل 

استنفاد 
 األوزون

 

مجموع 
االستهالك المبلغ 
/ عنه في القطاع

القطاع الفرعي 
بالطن معامل 
 استنفاد األوزون

القطاع / القطاع
 الفرعي

 البلد والمشروع

 الهند
-CFCالمذيبات  0 21.8- 16 1986 179,660

113 
Bharat Electronics 

Limited 
 بانجالور
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 إيران

تسعة مشروعات مقدمة في            1995قبل عام  1,896,146
القطاع الفرعي للتبريد                      

لتجاري قدمها        المنزلي وا        
 برنامج األمم المتحدة للتنمية

مجموعتان من المشاريع                 1995قبل عام  1,444,874
قدمتها منظمة األمم المتحدة           
للتنمية الصناعية في القطاع         
الفرعي للتبريد المنزلي                   

 والتجاري 
 غير متوفر 6,734,912

 
 
 
 
 
 
958 

 
 
 
 
 
 
502.95 

     
 
 
 
 
 

1920 
مجموع  (

استهالك قطاع 
التبريد المبّلغ 
/ عنه في أيار

 2001مايو 

 
 
 
 
 
 

مجموع 
استهالك قطاع 

 التبريد 

خطة إدارة غاز التبريد التي          
 مشروعات قدمتها        3تشمل    
ة األمم المتحدة للتنمية          منظم

 الصناعية 
 باآستان

خطة إدارة غاز التبريد التي           غير متوفر 3,312,805
قدمتها  مشاريع             4تشمل       

منظمة األمم المتحدة للتنمية          
 الصناعية 

1995قبل عام  961,543

نقطة  (251 859.3
2البدء للخيار

( 
نقطة  (487

البدء الخيار 
1( 

رقم  (1,422
نقطة البدء 

1999( 
1,942   

 ) 2000رقم (

مجموع 
االستهالك في 
الملحق ألف 
المجموعة 
 مشروعات في قطار                     4 األولى

 الرغاوى قدمها البنك الدولي
1995قبل عام  228,098  طن 88 (8.8

 )متري
 طن 25 (2.5

 )متري
 طن 25 (2.5

 )متري
/المذيبات 
TCA 

PEL Appliances limited

 
 .لى زياد االستهالك الزائد في المشروعات غير المستكملة بالنسبة الستهالك القطاعتدل القيم السلبية ع: مالحظات

 
---- 


